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Velkommen fra bestyrelsen. 
 
Bramdrupdam Borgerforening ha ber du og din familie er glade for at bo her. 

Vi har et godt forenings- og forretningsliv og en stor lokal folkeskole.  

Skønne naturomra der næsten uden for døren og et sammenhængende stisystem, gør 

Bramdrupdam til noget helt specielt. 

Vi ha ber, at du og din familie vil blive medlem af Bramdrupdam Borgerforening, og vi 

glæder os til at se dig til  vores arrangementer. 

Lån lyskæden til privat fest. 

Som medlem af Borgerforeningen kan du gratis la ne lyskæden med kulørte pærer til 

private fester. Lyskæden er blevet opgraderet med farvede LED pærer. 

For ikke medlemmer kan lyskæden lejes for kr. 100,- 

               Henvendelse:  Benny Pedersen Kringsvej 71, tlf. 75 51 87 10 eller på           

                                            måil:  formand@bramdrupdam.net 
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   BRAMDRUPDAM BORGERFORENING 

Hvad er Bramdrupdam Borgerforening?           
Bramdrupdam Borgerforening gør Bramdrupdam til et godt og aktivt sted at bo. Dels ved hyggelige 
sociale arrangementer, og dels ved en aktiv indsats for omra det. 

Foreningen vil:    

 Markere Bramdrupdam som en særlig bydel 

 Tage sig af dine interesser som ba de ung og ældre Bramdrupdammer 

 Beskytte vores smukke rekreative og børnevenlige omra der 

 Bidrage aktivt til Bramdrupdam-hallernes udvikling, sa  vi har et samlingspunkt – til  

 ba de idræt og fest 

 Fastholde vores hyggelige traditioner med Sct. Hans fest og julearrangement hvert a r  

 Arrangere hyggelige events til styrkelse af fællesskabet i vores lokalsamfund 

 Afholde virksomhedsbesøg og udflugter 

Informerer pa  info stander ved SuperBrugsen, er pa  TV Bramdrupdam info kanal samt pa  Facebook, 

har hjemmesiden www.bramdrupdam.net. 

Borgerforeningen har i 2013 oprettet en hjemmeside, som er tænkt som oplysnings sted for sa vel 

foreninger, private og erhverv - et forum hvor alle kan komme med informationer om og til borgerne 

i Bramdrupdam.  

Er til store fællesmøder. Møder som vi fa r stor indsigt i  hvordan og  hvad  det kræver, som frivillig 

bl.a. at drive en forening pa  frivillig basis.  Hvordan vi kan blive endnu bedre og imødega  den brede 

befolkning med mange forskellige meninger. 

Bramdrupdam holder bl.a. ogsa  2 a rlige møder sammen med Bramdrupdam Lokalra d, Bramdrup-

dam Sports-& Mødecenter, Lokalhistorisk Forening, BGIF Venner, Toften , Bramdrup Skole Skole, Lo-

gen Saxum, Bramdrupdam  Dam udvalg og Lions m.fl. 
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Bramdrupdam Borgerforening er en frivillig forening der IKKE modtager støtte fra 

f.eks. grundejerforeninger eller lokalråd? 

Ved at blive medlem af Borgerforeningen, er du automatisk medlem af Bramdrupdam Lokalråd. 

Du kan kun støtte os ved indbetaling af det årlige kontingent på Kr. 150,00 

Benyt det vedlagte girokort, eller overfør beløbet til Borgerforeningens bankkonto i  

                  Spar Nord:     9277  4572803576  eller 

Danske Bank:    1551  0001157361 

Alternativt kan beløbet betales kontant til kassereren se side 32. 

ELLER MOBILE PAY på erhvervs nr. tlf. 96021 

Husk via mobilpay at opgive navn og adresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMMER FÅR TILSENDT MEDLEMSKORT  

DETTE VIL KUNNE BENYTTES TIL  

KOMMENDE ARRANGEMENTER SAMT OPNÅELSE AF MEDLEMSFORDELE. 

Konkurrence 

Den 27. december trækkes der lod blandt alle registrerede medlemmer af  

Bramdrupdam Borgerforening om en flot julekurv. 

Vinderne får direkte besked, og bliver offentliggjort på Facebook. 

Medlemmer af borgerforeningens bestyrelse – eller disses husstande – kan ikke deltage i konkurrencen. 

                                                     Formand Benny Pedersen  

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM 
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               JULETRÆET TÆNDES 

JULEN  2017 FØRSTE SØNDAG I ADVENT  

Borgerforeningen og Bramdrup Kirke var ga et sammen om at lave en god eftermiddag for børn og 

voksne.  Der var adventsgudstjeneste i kirken kl. 15.00. 

 

Efter gudstjenesten fulgtes vi med Tambourkorpset til Sognega rden, hvor der blev serveret gratis 

gløgg og æbleskiver. 

I foyeren legede børnene med ler og juledekorationer, som de kunne tage med hjem. 

Bagefter  gik vi sammen med Tambourkorpset over til græsplænen ved Toften, hvor vi sa  juletræet 

blive tændt. 

                      Julemånden kom med julegodter til børnene. 

 

Vi fandt a rets vinder af julekurven. 
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                 MØD EN KENDT 

Den kendte person var Kurt kendt som ”kaffe med Kurt” 

Til en af vores faste emner mød en kendt, havde vi inviteret Kurt til en hyggelig aften i Sognega rden 

pa  Kirkely.  

Kurt fortalte først og fremmest fængslende beretninger og anekdoter om nogle af de mest spænden-

de og fantastiske mennesker, som Kurt har mødt i sine mange a r som journalist. Man fik ogsa  indblik 

i, hvordan man laver TV og radio, og hvordan man fa r lirket den gode historie frem. Kurt har været 

med til at starte ba de TV SYD og TV Østjylland.  

 

Der var  flot  fremmøde. Aftenen var gratis for medlemmer af Bramdrupdam Borgerforening. 

For ikke medlemmer var prisen  150,- pr. person. En rigtig hyggelig aften . Der var selvfølgelig kaffe med 

Kurt samt kage.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbq82258XWAhUBI1AKHQGVALAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Faktiviteter.aeldresagen.dk%2FLokal-Afdelinger%2FKolding%2FArrangementer%2F2016%2F06%2F05%2FKaffe-med-Kurt&psig=A
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         GENERALFORSAMLING 

GENERALFORSAMLING PÅ BRAMDRUPDAM KRO 2018 

Bramdrupdam Borgerforening holdt generalforsamlingen pa  Bramdrupdam Kro. Der var stor frem-

møde. Borgerforeningen er stadig i fremgang , hvor der  nuværende tidspunkt er tilmeldt 425 hus-

stande. Rigtig flot. TAK alle sammen! 

Efter generalforsamlingen var der bankospil, med gode gevinster.  Efter bankospillet blev der serve-

ret en flot og super lækker buffet. 

Bramdrupdam Borgerforening gør Bramdrupdam til et godt og aktivt sted at bo. Dels ved hyggelige 

sociale arrangementer, og dels ved en aktiv indsats for omra det. 

                                            Vi er åt finde på  vores hjemmeside bramdrupdam.net  

                                   Tilmelding næste generålforsåmling 11. jånuår 2019 se side 23 

                                                              Begrænset åntål plådser til buffet. 
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                   SANKT HANS  

                                                             SANKT HANS AFTEN 2018  

Aftenen forløb godt, der var ca. 300 deltagere som hyggede sig.  

Ba ltaleren var Rikke Whinter Revsholm. Guldbageren sponsorerede  dej til snobrød. Der kunne kø-

bes fadøl, og der var gratis sodavand til børnene. 

Se flere billeder under vores hjemmeside bramdrupdam.net under billeder. 
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           SPONSORER 

Super Brugsen Centervej har 

sponset 15.000 kr til et fest-

telt til Bramdrupdam Borger-

forening.  Det er vi meget tak-

nemlig for. Som bl.a. kan bru-

ges til vores arrangementer. 

      Ved fremvisning af Bramdrupdam Borgerforenings medlems kort gives der 10% ved køb af tøj. 
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      DISKO FOR 3. - 6. KLASSE 

 

DISKO I BRAMDRUPDAM HALLERNE MARTS 2018 

For femte gang arrangerede Bramdrupdam Borgerforening DISKO for 3. -  6. klasse. 

Børnene havde en super fest.  Der var en prof. DJ, DISKOLYS og masser af sjov. 

Forskellige ALKOHOLFRI DRINKS blev der købt  og børnene havde det hyggeligt. 

  

Se flere billeder pa  vores hjemmeside bramdrupdam.net  under billeder. 
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ALKOHOLFRI DRINKS KAN KØBES 

Afholdes i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter 

Køb din billet pa  Billetto.dk 

      

       DISKO AFTEN 3. - 6. klasser  

  9. mårts 2019 kl. 19 -  22 indgång kr.50,-         
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                    HØSTDAG 

HØSTDAG PÅ GÅRDBUTIKKEN LYSTLUNDEN 

Bramdrupdam Borgerforening havde inviteret medlemmerne til at komme pa  ga rdbutikken LYST-

LUNDEN, hvor vi skruede tiden tilbage til 1950e rne.  

Seest Bageri Centervej v/Superbrugsen var sponsor af kagen. Bramdrupdam Borgerforening sørgede 

for kaffe og the til alle fremmødte pa  en dejlig solskinsdag i august. 

Bondemanden Peter og Bondekonen sørgede for, at vi alle fik en underholdende og hyggelig efter-

middag.  Der var mulighed for ponyridning til de yngste m.m. En dag vi gentager i 2019. 
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                        HØSTDAG PA  LYSTLUNDEN 

                                Vestergåde 166, 6050 Almind 

                Vi skruer igen tiden tilbage til 1950’erne. 

Søndag den 4. august 2019 i tidsrummet 13.00 -  17.00   

                                    vil Bondemånd Peter køre med den gåmle selvbinder og grå  tråktor. 

Det vil glæde Bondemand Peter og Bondekonen, at se medlemmer af Bramdrupdam Borgerforening, 

Sammen med deres børnebørn, ja de voksne børn er selvfølgelig ogsa  velkommen. 

Bramdrupdam, Borgerforening sørger for kaffe/the og kage.. 

Bondemand Peter vil sørge for: 

Kl.  13.00  Ga rden a bnes. Der er P-plads pa  høstet mark 

Kl.  14.00  Selvbinder kører. Siddepladser i det fri, pa  halmballer. 

Kl.  15.00  Høstkaffepause og rundvisning pa  lystlunden. 

Kl.  16.00  Sang med og for børnene i det fri 

Kl.  17.00  Ga rden lukkes 

Der er mulighed for ponyridning til de yngste m.m.  

Af hensyn til planlægning af dagen, vil vi gerne vide lidt om hvor mange i kommer. 

Tilmelding til Benny Pedersen tlf. 75 51 87 10 eller mail : formand@bramdrupdam.net 

PS. Skulle vor herre, ikke have læst ovenstående, og valgt at vi skal have meget regn på vores 

høstdag. Vil hele arrangementet blive flyttet. Følg med på Facebook og hjemmesiden. 

Tilmeldte vil få besked direkte på mail. 
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ÅRETS FEST I BRAMDRUPDAM?   

Vi har prøvet flere forskellige former for en fælles fest i Bramdrupdam 

Sports- &  Mødecenter.  Vi i Bramdrupdam Borgerforening vil meget 

gerne høre dit forslag, hvad vil du anbefale, som kan tiltrække mindst 

300 personer. Mail gerne dit svar til : formand@bramdrupdam.net 
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                                VIN AFTEN 

Vingårdsbesøg på Frøkær vingård 

Vi besøgte frøkær vinga rd Bønstrupsvej 7 i Vamdrup.  Vi var ude pa  vinmarken, hørte historien om 

den omhyggelige pleje en vinplante skal have. Smagte pa  druerne og fik at vide, at vinhøsten bliver 

god ia r pa  grund af den solrige sommer, som vi har haft. 

Vi fik fremvisning af vineriet, smagte udvalgte vine og fik samtidig en lækker anretning. 

En rigtig hyggelig aften hvor alle fik et godt indblik i vinenens velsmag. En aften vi vender tilbage til. 
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                       FODBOLDGOLF 

FODBOLDGOLF SEPTEMBER MÅNED. 

Til dette arrangement var der  desværre ikke 

rigtig nogen tilslutning. Vi giver vejret samt 

a rstiden skylden for dette. 

                                 BY PULJEN 

          BRAMDRUPDAM DAM 

Bramdrupdam Borgerforening har 

fa et tildelt 50.000 kr til 2 prof. petan-

que baner samt en pavillion fra Kol-

ding Kommunes bydelspulje. Vi er 

meget taknemlig for denne tildeling. 

Den endelige placering er ikke god-

kendt endnu.  Vi arbejder pa  den en-

delige placering. 

Bramdrupdam Borgerforening har et Bramdrupdam Dam udvalg med Vagn Berthelsen som formand. 

Sammen har vi haft en del møder anga ende Bramdrupdam Dam. Realdania støtter projektet sammen 

med Kolding Kommune med flere millioner. 

Pa  billedet til højre giver Johanne en forklaring pa , hvordan arealet kommer til at se ud. Der var mødt 

en del interesserede op og de lyttede spændt. Man havde her mulighed for at komme med kommen-

tarer til den fremlagte plan. Starten pa  projektet trækker ud. Man ga r ikke i gang med den endelig 

plan, før man har  det hele pa  plads med hensyn til at sikre Dammen den rigtige vandhøjde. 
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     ARRANGEMENTER 2018/19 

 
JULEN 2018 

Første søndag i advent den 2. december kl 15.00   

Borgerforeningen og Bramdrup Kirke ga r sammen om at 

lave en god eftermiddag for børn og voksne i Bramdrup-

dam. Vi begynder med adventsgudstjeneste i kirken kl. 

15.00. 

Efter gudstjenesten følges vi med  Tambourkorpset til Sog-

nega rden, hvor der serveres  gratis gløgg, æbleskiver, kaffe, 

the og saftevand. 

I foyeren kan børnene lege med ler og juledekorationer, 

som de kan tage med hjem. 

Ca. kl. 17 vil vi ga  sammen med Tambourkorpset og julemanden til græsplænen ved Toften, hvor vi 

ser juletræet bliver tændt. Julemanden vil her danse om juletræet sammen med børnene. 

GENERALFORSAMLING 2019 

Fredag den 11. januar 2019 pa  Bramdrupdam Kro kl. 18.00.  

Der serveres gratis øl og sodavand under generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen spiller vi 

ca. en halv times bankospil med gode gevinster. 

For medlemmer der ønsker at deltage efter generalforsamlingen, er der mulighed for at deltage i en 

hyggelig aften med speciel Borgerforenings buffet til kun kr. 195,00 pr. person.  

Ønsker man udelukkende at deltage i Generalforsamlingen kræves naturligvis ingen tilmelding! 

 

                               Tilmelding buffet til: 

                               Benny Pedersen på  

                         tlf. 75518710 eller mail: 

                       formand@bramdrupdam.net 

                                  

PS: Tilmeld buffet i god tid, da der er begrænset antal pladser. 

        Tilmelding samt betaling til buffet senest 8 dage før. 

         Se betalings muligheder på side 6 
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         ARRANGEMENTER 2019 

VIN SMAGNING  8. FEBRUAR  KL. 19. Nytoft  28. 

Her  vil vi smage pa  forskellige  potugisiske vine og slutte af  med en portvin. Der vil være en let an-

retning, besta ende af  - pate , skinke oste og lidt sødt.  Kendt og populær og super hyggeligt. 

Begrænsede antal pladser, prisen pr. person er 100,- ikke medlemmer 200,- betaling senest 3 dage 

før.         Se betalings ma de pa  side  6. 

DISKO FOR 3. -  6. Klasse  9. Marts Kl. 19.00 til 22.00   

Det afholdes i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter i Salen. 

DISKO er et must, og  vi er naturligvis klar med drinks, DJ, diskolys 

og masser af sjov. 

Billetter skal købes inden arrangementet hos billetto.dk. 

 Der å bnes op for billetsålget den 1. feb.  Billet pris 50,-  

GLASSMAGNING  

Et arrangement vi vender tilbage med efter flere opfordringer.  

 Vi vil småge på  4 forskellige vine - 2 hvide og 2 røde - i 5 forskellige 

glas.  

Man vil sa  fa  en forklaring pa  hvorfor de enkelte glas gør sa  stor forskel 

pa  vinoplevelsen.  Vi sender en invitation pa  mail, til dem vi har en  mail 

adresse fra. Ellers følg med pa  Facebook samt vores hjemmeside 

www.bramdrupdam.net. 

SANKT HANS AFTEN den. 23.juni kl. 20.00 

Bliver igen ved A sen/Troldhedebanen. 

Mulighed for at lave snobrød og der er gratis sodavand til børnene. 
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         ARRANGEMENTER 2019 

HØSTDAG DEN 4. august  kl. 13.00 -  17.00  

Vi skruer tiden tilbage til 1950’erne 

Hygge i det fri pa  halmballer, rundvisning, høstkaffepause, samt mu-

lighed for ponyridning til de yngste m.m. se mere pa  side 17. 

MØD EN KENDT 

Vi arbejder pa  nuværende tidspunkt pa  at finde 

en kendt, som vi vil invitere til en hyggelig aften i 

2019.  

Vi har de sidste 2 gange haft Jørn Borgmester, 

samt Kaffe med Kurt til en hyggelig aften i Sogne-

ga rden. Nærmere info følger. 

BESØG PÅ VINGÅDEN LINDELY 

20. september kl.19.00. kr 100,- 

 Guidet rundvisning i vinmarkerne og vi-

neriet. 

 Indblik i moderne produktionsudstyr og 

metoder. 

 Vinsmagning af 3 danske vine. 

 Der serveres lidt brød, oste og pølse. 

 Arrangementet varer et par timer 

 Mulighed for at købe vine med hjem. 

Modavi sta r for Moderne Dansk Vin og bliver 

produceret efter bæredygtige og økologiske 

principper. 

Besøgstedet er: 

                        Vingå rden Lindely 

                        Sdr.Vilstrupvej 149  

                         6000 Kolding  

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjirI7S58XWAhUMblAKHavgDj0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.tvsyd.dk%2Fkaffe-med-kurt%2Fkaffe-med-kurt-byen-rens&psig=AFQjCNH1re7v9IYAtEWbVkRYSMvJUD1EPw&ust=15066160652
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                     BRAMDRUPDAM 2.0 

BRAMDRUPDAM 2.0 

Bramdrupdam Borgerforening arbejder sammen med Bramdrupdam Lokalra d med at udvikle Bram-

drupdam.  Der er afholdt 2 borgermøder - et i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter og et pa  Bram-

drup Skole. Første møde var der spændende indlæg af: 

 Ole Alsted som er medlem af Kolding byra d og formand for Lokaldemokratiudvalget i Kolding 

kommune. 

 Merete Due Paarup som er iværksætter og ideskaber fra Jordrup, hvor hun har lavet lignende 

møder og var ogsa  aftenens tovholder. Hun er medlem af Kolding byra d. 

 Jakob Staggaard som er formand for skolebestyrelsen pa  Bramdrup skole og medlem af Bram-

drupdam Lokalra d.  Emne var trafikken ved skolen og Vejlevej/Nørreskovga rdsvej. 

 Mads Vilstrup Hoeg som er skoleleder pa  Bramdrup skole. 

 Johanne Methmann Trapgaard, Kolding Kommune, udviklingskonsulent og projektkordinator 

for Troldhedprojektet. Hun gav et indlæg om Troldhedprojektet og Bramdrup Dam. 

Mødet endte ud med 10 udvalg, som skal arbejde videre med Bramdrupdams fremtid. 

Se mere næste side. 
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                   BRAMDRUPDAM 2.0 



28  



29  

 
  

 

  

                                                              

                    Mobil : 22797597           

                      michael@michaels-koreskole.dk        

     NYT -  KORT AFTEN  

Nyt tiltag i 2019 er kortspil aftener. 

Vi mødes til spil whist -  kaffe/the og kage sa  finder 

vi aftenens vinder.  Nærmere info følger i 2019. Hold 

øje med os pa  hjemmesiden www.bramdrupdam.net 

og pa  Facebook, samt pa  info tavlen ved Super Brug-

sen. 

    Garante’s vin import giver 10% rabat på køb af vin til                                          

         Bramdrupdam Borger forenings medlemmer. 
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  AKTIVITESKALENDER 2018 - 2019 

 

02.DECEMBER…...1.SØNDAG I ADVENT.  

      KL. 15.00 - JULEGUDSTJENESTE I BRAMDRUP KIRKE 

      KL. 16.00 - SERVERES GLØGG OG ÆBLESKIVER I SOGNEGAARDEN 

      KL. 17.00 - JULETRÆET TÆNDES SAMMEN MED JULEMANDEN 

 

11. JANUAR ……...KL. 18.00 - GENERALFORSAMLING I BRAMDRUPDAM BORGERFORENING 

      AFHOLDES PA  BRAMDRUPDAM KRO 

       EFTERFØLGENDE MULIGHED FOR DELTAGELSE I SPISNING 

      (LÆS MERE PA  SIDE 9)   

08. FEBRUAR…….VINSMAGNING  PA  NYTOFT 28 (LÆS MERE PA  SIDE 24) 

09. MARTS…………KL. 19.00 - 22.00 BØRNE DISKO I BRAMDRUPDAM SPORTS- & MØDECENTER 

      (LÆS MERE PA  SIDE 14 og 15)     

    

23. JUNI …………….SKT. HANS BA L V/A SEN - TROLDHEDEBANEN FRA KL. 20.00 

      (LÆS MERE PA  SIDE 10 og 11) 

 

04.AUGUST……… HØST DAG (LÆS MERE PA   SIDE  17) 

 

20.SEPTEMBER….KL. 19.00 BESØG PA  VINGA RDEN  LINDELY  

                                     (LÆS MERE PA  side 25) 

 

OKTOBER/NOVEMBER MØD EN KENDT 

 

 FLERE AKTIVITETER ER PÅ VEJ - BESØG PÅ KOKKESKOLEN - BESØG PÅ RÅDHUSET -  

                           RUNDVISNING PÅ KOLDINGHUS - GRIL AFTEN -  m.m.  

                           HOLD DIG OPDATERET VIA NETTET OG INFO KANALEN PÅ TV 

                                                       www.bramdrupdam.net   

                                                                   

                                                  

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Kolding_-_Koldinghus3.JPG
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW0JfJ-uXWAhUMb1AKHQuVDyQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fhjerneskadet.dk%2Farrangementer%2Fgrillaften-hjerneskadeforeningen-himmerland%2F&psig=AOvVaw2ij2avwI7se4dn2InY5S
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      Centervej 5  

            Bramdrupdam 
            Åbningstider:  Mandag -  fredag 6.00 -  17.30 

                          Lørdag -  søndag 6.30– 16.00   

    Ved fremvisning af Bramdrupdam Borgerforenings medlems kort 

                              gives der 20% rabat på kagemanden. 
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BRAMDRUPDAM BORGERFORENINGS BESTYRELSE 

FORMAND:  BENNY PEDERSEN 

KRINGSVEJ 71, TLF.: 75 51 87 10, MAIL: formand@bramdrupdam.net 

KASSERER:  KENT DINNESEN 

AUGUSTVÆNGET 41, TLF.: 52 19 57 66 MAIL: kasserer@bramdrupdam.net 

SEKRETÆR:  POUL MØRUP KRISTENSEN 

PLATANALLE  5, TLF.: 75 56 98 98, MAIL: poulmorup@mail.dk  

BESTYRELSESMEDLEM: CHARLOTTE MIKKELSEN 

BERTRAM KNUDSENSVEJ 100, TLF.: 20 30 81 88, MAIL: fåm-mikkelsen@tdcådsl.dk  

BESTYRELSESMEDLEM: GIANPAOLO GARANTE (GP) 

GL.DONSVEJ 2, TLF.: 22 19 19 92, MAIL:  onkelgp@gmail.com  

SUPPLEANTER: 

MARGIT BRYHL, KRINGSVEJ 83, TLF.: 20 64 40 84, MAIL: margit.bryhl@gmail.com 

KARIN ROSENDAHL, KRINGSVEJ 93, TLF.: 23 90 74 03, MAIL: roseblue@hotmail.com 

REVISORER: 

TOVE DAMM, MAJVÆNGET 7 &  KARLO KRISTENSEN, SKOVVEJ 17, TAULOV 

WEBMASTER:  BJARNE JENSEN 

APRILVÆNGET 8, TLF.: 20 40 88 24, MAIL: webmaster@bramdrupdam.net 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


